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 פרופ' יובל פילמוס :אחראי מרצה
  :ועוזרי הוראה מתרגלים

 , גל שדה, שי זאבי, איתן קוסמן ונורית דביר.שונית אגמון, רוטנברגחן -(, בתמתרגלת אחראית) הדר פרנקל
 

  ספרי לימוד:
 .1987נ. פרנסיז, ש. זקס, אוטומטים ושפות פורמליות, האוניברסיטה הפתוחה,  .1

2. Hopcroft, Ullman, Introduction to Automata, Languages and Computation, Addison 
Wesley, 1979. 

  חומר מתוכנן:
 פרקי הספר יינתן באופן שוטף במהלך ההרצאות.פי -(.  פירוט על1ספר )

 החומר שיועבר בהרצאות ובתרגולים, כולל חומר שהסטודנטים יתבקשו לקרוא בעצמם. חומר מחייב:
 

 אתר הקורס:
 אתר הקורס: הודעות שוטפות מהמרצה, מהמתרגלות ומהמתרגלים תימסרנה דרך

http://webcourse.cs.technion.ac.il/236353/ 
 פורום סטודנטים:

 פורום סטודנטים לשאלות על חומר הקורס נמצא בכתובת: 
https://piazza.com/technion.ac.il/spring2018/236353/home 

 תרגילי בית:
יבדקו חלקית לפי ההודעות השוטפות באתר  מוקלדים. תרגילי בית תרגילי בית 6בקורס יינתנו  .1

הקורס. אין חובת הגשה, וההגשה היא לצורך קבלת משוב בלבד. לא יינתן ציון על תרגילי הבית. ניתן 
 . GRנית דרך ה ההגשה אלקטרולהגיש ביחידים/בקבוצות. 

במקום שעות קבלה של המתרגלות והמתרגלים, ייערכו סדנאות לצורך הדרכה ופתרון תרגילי הבית.  .2
 פרטים על כך יימסרו ע"י המתרגלות והמתרגלים. מועדי הסדנאות יפורסמו באתר הקורס.

 
 :בחני אמצע

 .בקורס יתקיימו שני בחני מגן. הבחנים הם ללא חומר עזר .1
ושאלות  (, 75%-הבחנים יכילו שאלות מתרגילי הבית, בניסוח זהה או יתכן בשינויים קלים )כ .2

 (.25%-הנובעות מהדיון שנערך במהלך ההרצאות )כ
 .14/05/2018 ,ב': יום 1בוחן   מועדי הבחנים: .3

 .18/06/2018 ,ב' : יום2בוחן 
 בחינה סופית:

 הבחינה היא ללא חומר עזר. .1
 .12/07/2018יום ה', אריך מועד א': ת .2

 .08/10/2018ב',  תאריך מועד ב': יום
  ציון:

ציון המגן  (.70%לכל בוחן בנפרד. שאר הציון לפי ציון מבחן סופי )לפחות  מגן 15%ייקבע באופן הבא: הציון 
 יחושב רק לסטודנטים שעברו את הבחינה הסופית. 

 
 תנאים למעבר הקורס: 

 (.55 ≥את הבחינה הסופית )בציון  לעבוריש  .1
 קדם: ת דרישו .2

 (.104290+106156)או  לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב - 234293מקצוע קדם: 
 (.104291)או  1אלגוריתמים  - 234247מקצוע צמוד: 

קורסים מקבילים בפקולטה אחרת או במוסד  ה/שלמד מיאת תנאי הקדם )במיוחד  ת/ממלא ה/כל מי שאינו
 .קולטהלהגיש בקשת סטודנט למזכירות הפ ה/אחר( צריך

 236353 -אוטומטים ושפות פורמליות  
 חתשע" אביבסמסטר 
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